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Statistikens kvalitet 

1 Relevans 

1.1 Ändamål och informationsbehov 

1.1.1 Statistikens ändamål 
Inkvarteringsstatistiken syftar till att beskriva affärs- och fritidsresandet i och till 
Sverige.  

Syftet med inkvarteringsstatistiken är att ge dataunderlag om besöksnäringen i Sverige. 
Statistiken ger kvantitativa uppgifter om utbud- och efterfrågestrukturer gällande det 
turistiska boendet i Sverige, samt dess volymmässiga utveckling över tid. 
Inkvarteringsstatistiken är en kontinuerlig indikator på antalet utländska besökare i 
Sverige. Den utgör också en viktig beståndsdel i beräkningarna av besöksnäringens 
effekter på ekonomi och sysselsättning. 

Inkvarteringsstatistiken används även för att mäta effekten av turismkampanjer på 
lokal-, regional- och nationell nivå och ligger därmed till grund för beslut om kommande 
mål och strategier. Statistiken bereder också de enskilda anläggningarna med underlag 
för uppföljning om hur verksamheten utvecklas jämfört med kommunen, regionen och 
riket.  

1.1.2 Statistikanvändares informationsbehov 
Huvudanvändare av inkvarteringsstatistiken är Tillväxtverket, företag och organisationer 
inom besöksnäringen samt regionala och lokala turismorganisationer. Många gånger är 
uppgiftslämnarna själva dessutom stora användare av statistiken. 

Användarna behöver tillgång till tillförlitlig data avseende det kommersiella turistiska 
boendet i Sverige.  

 I syfte att följa utvecklingen av det kommersiella turistiska boendet är uppgifter 
avseende utbud- och efterfrågan av stor vikt på såväl lokal- och regional nivå som på 
nationell- och internationell nivå.  Vidare finns ett stort behov av att kunna mäta 
förändringar över tid likväl som att kunna göra geografiska jämförelser. Uppgifter såsom 
logiintäkt, kapacitetsutnyttjande och säsongsvariationer mellan olika anläggningstyper 
behövs för att kunna bedöma lönsamhet och planera åtgärder som främjar Svensk 
turism. Det finns även ett behov av att kunna mäta turismsatsningar riktade mot den 
svenska marknaden kontra en eller flera prioriterad utländska marknader. 

Inkvarteringsstatistik utgör även en viktig komponent i skattningar av besöksnäringens 
effekter på ekonomi och sysselsättning. 

1.2 Statistikens innehåll 
De statistiska målstorheterna som samlas in är fysisk- och disponibel kapacitet, 
beläggning, kapacitetsutnyttjande samt gästernas hemländer för hotell, stugbyar, 
vandrarhem, campingplatser samt förmedlade privata stugor och lägenheter(SoL). I 
publiceringen av den officiella statistiken görs redovisningen efter anläggningstyp och 
region.  

1.2.1 Objekt och population 
Undersökningens intressepopulation är alla typer av turistiska boendeanläggningar i 
Sverige som erbjuder logi mot en kostnad inklusive det allra mest småskaliga boendet.  
Undersökningens målpopulation utgörs, i enlighet med Eurostats rekommendationer, av 
samtliga hotell, motell, pensionat, vandrarhem och kurs- och konferensanläggningar 
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med minst fem rum eller nio bäddar, stugbyar med minst fem stugor eller tjugo bäddar 
samt alla STF-anslutna vandrarhem oavsett storlek. Endast anläggningar som bedriver 
yrkesmässig uthyrning ingår. Populationen omfattar också förmedlade privata stugor och 
lägenheter samt alla campingplatser.  

Målobjekten, de enskilda anläggningarna, är desamma som observationsobjekten i 
inkvarteringsstatistiken. 

Nedan följer en specificering av de fem anläggningstyperna som tillsammans utgör 
målpopulationen. 

Anläggningstyp 

Hotell är benämningen på de flesta hotell, motell, pensionat, gästgivaregård, kurs- och 
konferensanläggning eller liknande som hyr ut rum och har viss service. Hotellen är 
oberoende av belägenhet. Tidigare benämndes hotellkategorin i stadshotell och 
turisthotell varav belägenheten var det avgörande. Hotellet måste ha minst fem rum 
eller nio bäddar. 

Stugby kan benämnas semesterby, fritidsby, fiskecamp eller liknande och är i allmänhet 
belägen utanför tätort. Stugorna ska vara fullständigt utrustade för självhushåll och är 
oftast avsedda för veckouthyrning. Enklare så kallade campingstugor ingår inte i denna 
kategori. Gästerna vid stugbyar utgörs till övervägande del av semesterresenärer. I 
statistiken avseende stugbyar kan redovisning av turisthotell och förmedlade privata 
stugor ingå i de fall ett till stugbyn hörande hotell eller förmedling har mindre omfattning 
än stugbyverk-samheten. 

Vandrarhem kan vara belägen såväl i som utanför tätort. Vandrarhem ska vara av 
utpräglad lågpriskaraktär och erbjuda möjligheter till självhushåll. Gästerna utgörs till 
övervägande del av semesterresenärer. Även lägerskole- eller annan 
ungdomsverksamhet kan förekomma. 

Förmedlad privat stuga eller lägenhet avser stuga eller lägenhet som ägs av 
privatperson och hyrts ut via förmedlare som bedriver yrkesmässig förmedling. 
Stugan/lägenheten ska vara utrustad för självhushåll. Endast objekt som varit 
tillgängliga för uthyrning under minst en vecka under månaden räknas som 
uthyrningsbar/disponibel. 

Campingplats avser varje område som mot ersättning upplåts för tillfälligt och/eller 
säsongsvis uppställande av tält, husvagn eller liknande. Inom en campingplats kan även 
campingstugor förekomma. Campingplats ska ha tillstånd att bedriva campingrörelse av 
hälsovårdsnämnden i kommunen. Campingplatsens gäster består till övervägande del av 
semesterresenärer. 

Vårdhem, hälsohem och anstalter, inackordering av t.ex. skolungdom samt övernattning 
i privat regi registreras ej. 

Anläggningar som tillfälligt används för annan verksamhet – flyktingförläggning etc. – 
ingår inte i beläggningsstatistiken men räknas med i den totala kapaciteten. 
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1.2.2 Variabler 
De uppgifter som samlas in inom ramen för Inkvarteringsstatistiken bygger på Eurostats 
direktiv avseende turismstatistik. Till huvudvariablerna hör antal rum och bäddar samt 
antalet belagda rum och bäddar(gästnätter) där den senare även fördelas på gästens 
hemland. Förutom de av EU rekommenderade variablerna samlas även ett par variabler 
in för att tillgodose nationella behov.  Utöver de av EU rekommenderade variablerna 
samlas även logiintäkt in.  Logiintäkt används bl.a. som underlag för nuläges, - 
marknads- och konkurrensanalyser.  Logiintäkt är en efterfrågad variabel från 
turismnäringen och används vidare för att kunna bereda användarna med flera olika 
lönsamhetsmått såsom logiintäkt per disponibelt rum (RevPAR) och logiintäkt per sålt 
rum (ARR). Logiintält samlas in för samtliga anläggningstyper förutom campingen. 

 
 
Kapacitet 
Fysisk kapacitet avser samtliga rum och bäddar på samtliga anläggningar (även tillfälligt 
stängda). 
 
Disponibel kapacitet avser antalet tillgängliga rum och bäddar på öppna anläggningar 
multiplicerat med antal öppethållandedagar 
 
Beläggning 
Antal belagda rum avser totalt antal belagda rum, inklusive uppräknade värden för 
anläggningar som ej svarat. 

Gästnätter avser antal nätter en gäst har genererat.  

Ankomster avser antal nyinskrivna gäster. En gäst kan alltså generera 1 ankomst men 
flera gästnätter. 

Gästens hemland 

Med hemland avses det land där gästen, oavsett medborgarskap, är stadigvarande (= 
mer än 12 månader) bosatt. En svensk medborgare bosatt utomlands ska alltså 
redovisas som en gäst från bosättningslandet. Hemländerna redovisas med en 
uppdelning huvudsakligen styrd av EU:s direktiv för turiststatistik. Antalet hemländer 
som redovisas är f.n. 41. 

Målgrupper på hotell 

Målgruppsredovisningen baseras på antalet belagda rum och redovisas enligt gästens 
sätt att betala: 

Affärs- och uppdragsresenär – gäst som betalar ordinarie pris (inklusive eventuell 
företagsrabatt). 

Konferensgäst – gäst som betalar enligt konferensprislista samt bor och konfererar på 
hotellet. 

Gruppgäst – gäst som betalar enligt grupprislista. 

Fritidsresenär – dels gäst som (ofta) inte betalar ordinarie pris och som reser främst 
över helger och under sommaren, dels fullt betalande privatgäst på turisthotell.  

Logiintäkt 

Här redovisas total intäkt av uthyrning av hotellrum och stugor exklusive moms och 
frukost. (Konto 3010 enl. HR2013). 

För de förmedlade privata stugorna och lägenheterna redovisas logiintäkten inklusive 
bokningsavgift och avbeställningsskydd och exklusive moms. 
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Campinganläggningar redovisar ingen logiintäkt. 

1.2.3 Statistiska mått 
De statistiska mått som används är totalt antal anläggningar, rum/stugor och bäddar, 
antal disponibla rum/stugor och bäddar, antal nyinskrivna gäster, antal övernattningar, 
antal uthyrda rum, kapacitetsutnyttjande i procent samt logiintäkt i kronor. 

Kapacitetsutnyttjandet för en valfri period beräknas som antalet belagda bäddar (alt. 
rum/stugor) under perioden i förhållande till antalet disponibla bäddar (rum/stugor) 
exklusive extrabäddar (extra rum/stugor) under samma period. En enskild anläggning 
kan således under en period ha högre beläggning än 100 procent om extrabäddar (extra 
rum/stugor) utnyttjas. 

1.2.4 Redovisningsgrupper 
Statistiken redovisas efter anläggningstyp, anläggningens storlek med avseende på antal 
bäddar samt efter olika regionala indelningar (den officiella publiceringen sker som lägst 
på länsnivå). 

Campinganläggningars storlek baseras på antalet tomter och stugor. 

Förmedlade privata stugor och lägenheter redovisas efter region. 

1.2.5 Referenstider 
Redovisningen avser månad och år. Statistiken för år 2017 avser förhållandena den 31 
december 2017 respektive mätperioden 1 januari – 31 december 2017. 

2 Tillförlitlighet 

2.1 Tillförlitlighet totalt 
Inkvarteringsstatistiken är en totalundersökning med en så kallad cut off-gräns. Det innebär 
att uppgifter inte samlas in för de minsta anläggningarna.  

För hotell, motell, pensionat, vandrarhem och kurs- och konferensanläggningar är cut off-
gränsen satt till minst fem rum eller nio bäddar. Kapaciteten för stugbyar måste vara minst 
fem stugor eller 20 bäddar. Undantaget är STF anslutna vandrarhem där samtliga 
anläggningar ingår i statistiken oavsett storlek. Statistiken omfattar också alla 
campingplatser. Endast anläggningar som bedriver yrkesmässig uthyrning ingår. 

Uppgifterna samlas in efter anläggningstyp och de statistiska storheter som skattas är 
totalt antal anläggningar, rum/stugor och bäddar, antal disponibla rum/stugor och 
bäddar, antal nyinskrivna gäster, antal övernattningar, antal uthyrda rum, 
kapacitetsutnyttjande i procent samt logiintäkt i kronor.  

Inga osäkerhetsmått finns framtagna för inkvarteringsstatistiken. 

För de anläggningar som inte svarat görs olika modellantaganden. Dessa beskrivs i avsnitt 
2.6. 

2.2 Osäkerhetskällor 
Inga mätningar av felkällornas betydelse för inkvarteringsstatistiken har gjorts, men de 
fel som spelar störst roll är troligen bortfallsfelen (som beror på att svar saknas helt eller 
delvis från vissa anläggningar) samt mätfelen (som t.ex. kan uppkomma p.g.a. 
missuppfattningar om vilka uppgifter som efterfrågas). 

2.2.1 Urval 
Undersökningen är en totalundersökning och har därmed ingen urvalsosäkerhet. 
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2.2.2 Ramtäckning 
Undertäckningsfel uppstår när anläggningar som ingår i målpopulationen saknas i 
inkvarteringsstatistikens anläggningsregister. Detta kan inträffa t.ex. vid nyetablering, 
om en anläggning öppnar utan att omgående komma med i registret. Ett specialfall av 
undertäckning inträffar då en anläggning i registret utökar sitt öppethållande utan att 
anmäla detta till registret. Anläggningen behandlas då felaktigt som stängd under aktuell 
period. 

Övertäckningsfel uppstår när anläggningar som inte ingår i målpopulationen finns med, 
t.ex. om en anläggning som endast har campingstugor har registrerats som stugby eller 
om en anläggning läggs ned utan att tas bort ur registret. Ett specialfall av övertäckning 
inträffar då en anläggning minskar sitt öppethållande utan att anmäla detta till registret. 
Bristen på data för aktuell period kommer då att behandlas som bortfall. 

Registret över inkvarteringsanläggningar uppdateras löpande under året med hjälp av 
externa källor, t.ex. information direkt från berörda företag, Företagsdatabasen(FDB), 
regions och kommunrepresentanter, destinationsbolag, turistbyråer och branschpress. 

2.2.3 Mätning 
Data samlas in månatligen från samtliga öppna anläggningar. Detta sker antingen 
genom en postenkät, webb-enkät eller via en strukturerad textfil som importeras från 
uppgiftslämnaren. Förutom grunddata om anläggningens kapacitet och öppethållande 
ska följande uppgifter lämnas: antal nyanlända svenskar resp. utländska besökare totalt 
för månaden, antal belagda rum/stugor och bäddar dag för dag, månadens 
övernattningar fördelade efter gästernas hemländer (41 länder), logiintäkt under 
mätmånaden (ej camping) samt för hotellen också hur månadens belagda rum varit 
fördelade på kategorierna affärs-, konferens-, grupp- resp. fritidsgäster. 

Mätfel kan uppstå genom att felaktiga uppgifter erhålls från anläggningarna och inte 
upptäcks och rättas i granskningsprocessen. Här kan nämnas risken att begreppen 
”nyanlända gäster” och ”övernattande gäster” förväxlas, varigenom gästernas stanntid 
blir felaktig, eller att stugbyar kan ha svårt att ange exakt antal boende i en stuga. Det 
finns också risk att gästernas hemländer blir felaktigt angivna t.ex. då hemland och 
nationalitet inte sammanfaller eller då alla gäster i en grupp registreras på det land 
researrangören kommer ifrån. Dessa typer av fel, som kan vara omöjliga att avslöja 
genom granskningsrutiner, får konsekvenser främst för tillförligheten i redovisningar på 
låg geografisk nivå. För campinganläggningar kan uppgiftslämnaren förväxla begreppen 
camping-nätter (tomt-/stugnätter) och övernattningar (gästnätter).  

En annan typ av mätfel som kan vara svår att avslöja genom granskning uppstår om en 
anläggning inkluderar moms och/eller frukost i logiintäktsuppgiften. 

Flera av de ADB-system som vissa anläggningar använder för att ta fram statistiken har 
genom åren visat sig innehålla felaktigheter. Särskilt har fördelningen på hemländer 
ibland varit ofullständig. Dessa fel har i vissa fall inte kunnat rättas tillfredsställande. 

Några mätfelsjusteringar görs inte. 

2.2.4 Bortfall 
Bortfallsfel uppstår då uppgifter saknas för en eller flera anläggningar. Den vägda 
svarsfrekvensen var 89 procent för hotell; 75 procent för stugbyar, 73 procent för 
vandrarhem; 75 procent för campingplatser. Regionala variationer förekommer. 
Svarsfrekvensen för förmedlare av privata stugor och lägenheter var 79 procent. 
Uppgifter gäller för den slutliga statistiken 2015.  
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Före publicering skattas beläggningen för anläggningar som inte svarat. Vid 
imputeringen utnyttjas information om tidigare lämnade uppgifter från anläggningen. 
Vid framskrivning av uppgifterna antas att utvecklingen varit densamma för bortfallet 
som för de svarande av samma typ, storlek och region. Finns inte tillräckligt antal 
svarande görs en aggregering med anläggningstyp som högsta nivå. Finns inga tidigare 
uppgifter att tillgå antas beläggningen vara samma som för de svarande. För 
campingstatistiken innebär detta att det år 2008 ej har funnits möjlighet att utnyttja 
information om tidigare lämnade uppgifter från anläggningen. 

Den redovisade statistiken är därför behäftad med viss osäkerhet betingad av bortfallet. 
Det har visat sig att uppräkningen ger något för höga värden, särskilt i den preliminära 
statistiken. Osäkerheten på grund av bortfall bedöms däremot sammantaget vara liten i 
den slutliga statistiken.  

De skattningar som beräknats för campingens bortfall 2008 bedöms vara mer osäkra än 
efterkommande år. Detta för att det då finns möjlighet att utnyttja föregående års 
tidigare inlämnade uppgifter och osäkerheten kan därmed betraktas som lägre.  

Svarsfrekvenserna under året redovisas månadsvis. Den absoluta svarsfrekvensen är 
beräknad som antalet anläggningar som inkommit med bearbetningsbara uppgifter i 
procent av samtliga anläggningar. Vägd svarsfrekvens är de svarande anläggningarnas 
andel av den totala bäddkapaciteten. 

2.2.5 Bearbetning 
Bearbetningsfel kan uppstå vid handhavandet av materialet. De insamlade uppgifterna 
granskas dels på anläggningsnivå, dels på aggregerad nivå. Uppenbara fel eller 
inkonsekvenser rättas. Vid oklarhet som inte kan åtgärdas med hjälp av tillgänglig 
information, tas telefonkontakt med uppgiftslämnaren. Effekterna av kvarstående fel 
från dataregistrering, kodning, granskning/rättning och beräkningar på statistikens 
tillförlitlighet torde vara små. 

2.2.6 Modellantaganden 
I inkvarteringsstatistiken används imputering för att kompensera för bortfallet. 

Före publicering skattas beläggningen för anläggningar som inte svarat. Vid 
imputeringen utnyttjas information om tidigare lämnade uppgifter från anläggningen. I 
första hand används lämnade uppgifter från samma månad föregående år. Saknas 
uppgifter från samma månad föregående år används istället uppgifter från föregående 
månad samma år. I de fall där tidigare lämnade svar inte finns att tillgå antas att 
utvecklingen varit densamma som för de svarande av samma typ, storlek och region. 
Finns inte tillräckligt antal svarande görs en aggregering med anläggningstyp som 
högsta nivå.  

Vid framskrivning av imputerade uppgifter antas att utvecklingen varit densamma för 
bortfallet som för de svarande av samma typ, storlek och region. 

Inga modellantaganden görs för de anläggningar som är under cut off-gränsen.  

Imputeringsförfarandet påverkar framförallt den preliminära statistikens tillförlitlighet då 
bortfallet är större i denna än i den slutgiltiga. Den osäkerhet som uppstår på grund av 
imputering minskar i takt med att fler uppgifter rapporteras in och tillförlitligheten 
bedöms vara god i den slutgiltiga statistiken.  
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2.3 Preliminär statistik jämförd med slutlig 
Preliminär statistik för hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade 
privata stugor och lägenheter publiceras varje månad. Månadstabellerna innehåller 
preliminär statistik och uppdateras vid varje publiceringstillfälle fram till dess att den 
slutliga statistiken för det aktuella året har producerats och publicerats. Slutlig statistik 
avseende 2017 publiceras våren 2018. 

Inrapporteringen av månadsdata ska vara SCB tillhanda under den första veckan efter 
mätmånadens slut men uppgiftslämnarna har möjlighet att rapportera för årets alla 
månader fram tills produktionen av den slutliga statistiken påbörjas(mars efterföljande 
år). Det är de sena inrapporteringarna och kompletteringarna som svarar för differensen 
mellan den preliminära och slutgiltiga statistiken. För hotell, stugbyar och vandrarhem 
är storleken på differensen mellan den preliminära- och den slutliga statistiken generellt 
mindre än statistiken avseende campingplatser. Eftersläpning i inrapporterandet av 
säsongsgäster bidrar till att differensen mellan preliminär- och slutlig statistik vanligen 
är större för campingstatistiken än övriga anläggningstyper. 

Inga osäkerhetsmått finns framtagna för avvikelser mellan den preliminära och den 
slutgiltiga statistiken. 

3 Aktualitet och punktlighet 

3.1 Framställningstid 
Framställningstiden för den preliminära månadsstatistiken är ca 4 veckor och för den 
slutliga årsstatistiken ca 3 månader. 

3.2 Frekvens 
Preliminär statistik för hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade 
privata stugor och lägenheter publiceras varje månad, medan slutlig statistik publiceras 
en gång om året, i april månad efterföljande år. 

3.3 Punktlighet 
Resultat från inkvarteringsstatistiken publiceras regelmässigt enligt planen för 
publicering av Sveriges officiella statistik. Publiceringsplanen finns tillgänglig via 
Publiceringskalendern på SCB:s webbplats, www.scb.se/hitta-
statistik/publiceringskalendern  

4 Tillgänglighet och tydlighet 

4.1 Tillgång till statistiken 
Enligt avtal med Tillväxtverket publicerar SCB månadsvis och årsvis 
inkvarteringsstatistik. Fram till år 2014 publicerades statistiken i Statistiska 
meddelanden (SM) på SCB:s webbplats. Från och med januari 2014 publiceras 
statistiken i Statistikdatabasen, www.scb.se/nv1701/ , välj ” Tabeller i 
Statistikdatabasen”. Publicering sker på länsnivå.  

Utöver denna publicering finns tillgång till ett antal statistikpaket, som har utvecklats 
och anpassats till olika användares behov. Dessa, liksom enskilda tabeller där man fritt 
kan välja anläggningstyp, region (län, kommun eller fritt vald grupp av anläggningar om 
minst fem stycken), storleksgrupp m.m. kan beställas hos SCB mot en kostnad om 
statistiksekretessen så tillåter. 

4.2 Möjlighet till ytterligare statistik 
Utöver den officiella publiceringen kan även specialbearbetningar utföras, se punkt 4.1. 

http://www.scb.se/hitta-statistik/publiceringskalendern
http://www.scb.se/hitta-statistik/publiceringskalendern
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4.3 Presentation 
Statistiken publiceras i ett antal tabeller i Statistikdatabasen.  

4.4 Dokumentation 
Utöver Kvalitetsdeklarationen finns en sammanställning av statistikens detaljerade 
innehåll där alla variabler beskrivs, MetaPlus. Framställningen av statistikregistret och 
statistiken beskrivs i Dokumentation av statistiken (SCBDOK). På inkvarteringens 
produktsida finns ovan nämnd användardokumentation tillgänglig att ladda ner; 
www.scb.se/nv1701. 

 

5 Jämförbarhet och samanvändbarhet 

5.1 Jämförbarhet över tid 
Inkvarteringsstatistiken byggdes upp 1976. I maj månad 1977 genomfördes en 
omläggning: i stället för att som tidigare fördela antalet nyinskrivna gäster på olika 
länder eller ländergrupper, registreras sedan dess antalet övernattningar per hemland. 

Från och med 1988 samlas uppgifter om målgrupper in från alla hotell. För de fyra 
gästkategorierna (målgrupperna) affärsresenärer, konferensgäster, grupper och 
fritidsresenärer publiceras den procentuella andelen av rumsbeläggningen. 

1994 gjordes en komplettering av underlaget för statistiken med ca 150 anläggningar, 
huvudsakligen konferenshotell. Detta innebar en nivåhöjning av antalet gästnätter med 
drygt en miljon, varav 90 procent var svenska och 40 procent gjordes i Stockholms län. 
69 procent av rumsuthyrningen i de tillkomna anläggningarna gällde konferensgäster. 
Se vidare SM 9504. 

Inför 1995 utökades antalet specificerade hemländer i undersökningen från 15 till 25, 
inför 1997 gjordes en ytterligare utökning till 33 och 2004 utökades antalet hemländer 
till 34.  

Variabeln logiintäkt (exklusive moms och frukost) tillkom från och med maj 1997. 

Från och med år 2002 redovisas samtliga vandrarhem under rubriken Vandrarhem. 
Tidigare ingick de vandrarhem som inte var STF-anslutna i kategorin Hotell. 

Antalet övernattningar har i campingstatistiken sedan 80-talet beräknats med att 
multiplicera antalet campingnätter med en konstant 3,134. Från och med 2008 när SCB 
tagit över statistiken beräknas majoriteten av materialet på faktiska uppgifter om 
antalet övernattningar. Detta innebär att konstanten varierar från anläggning till 
anläggning. Omläggningen resulterar även i att statstiken ej är jämförbar med åren 
2007 och bakåt. SCB gjorde våren 2010 en separat under-sökning för att ta fram 
relevanta nyckeltal om genomsnittligt antal personer per campingnatt samt uppgift om 
det antal snittdygn en säsongsgäst övernattar i husvagnen under sommar- respektive 
vintersäsongen. Dessa nyckeltal användes vid den revidering som gjordes i oktober 
2010 i samband med produktion av slutlig campingstatistik för åren 2008 och 2009. En 
motsvarande undersökning genomfördes under våren 2011 och 2014. Nyckeltalen för 
undersökningen som genomfördes år 2014 används från och med 2014 års statistik.  

I mitten av 2008 utökades antalet campingplatser med ca 70 anläggningar som tidigare 
saknats i registret. 

Från och med 2009 samlas en del av campingstatistiken över säsongsuppgifter in via 
textfil. Tidigare har dessa uppgifter endast redovisats via en pappersblankett. Detta 
innebär att uppgifterna via textfil skiljer sig åt från uppgifterna via pappersblankett. En 

http://www.scb.se/nv1701
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ny metod används för beräkning av övernattningar genererade från säsongsgäster. 
Metoden används vid den revidering som genomfördes i oktober 2010 avseende åren 
2008 och 2009. Uppgifter för beräkning av antalet övernattningar genererade av 
säsongsgäster hämtas bl.a. från resultaten av separata individundersökningar 2010, 
2011 och 2014. 

5.2 Jämförbarhet mellan grupper 
Inkvarteringsstatistiken följer i huvudsak de definitioner som föreskrivs i EU-direktivet 
för turiststatistik och som stämmer överens med andra internationella organisationers 
rekommendationer. Ett undantag är klassen Vandrarhem, som i den svenska statistiken 
till och med år 2001 endast omfattar vandrarhem anslutna till Svenska Turistföreningen. 
Övriga vandrarhem behandlas och redovisas som turisthotell. Från och med år 2002 
redovisas dock samtliga vandrarhem under rubriken Vandrarhem. 

5.3 Samanvändbarhet i övrigt 
Det finns ingen annan svensk statistik som är direkt jämförbar med 
inkvarteringsstatistiken.  

5.4 Numerisk överensstämmelse 
För inkvarteringsstatistiken är den numeriska överensstämmelsen generellt god. På 
grund av avrundningar blir inte alltid summan av målgrupperna 100 (i %).  

För differenser mellan den preliminär och slutlig statistik se punkt 2.3. 

 

Allmänna uppgifter 

A Klassificeringen Sveriges officiella statistik 
För statistik som ingår i Sveriges officiella statistik (SOS) gäller särskilda regler för 
kvalitet och tillgänglighet, se lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den 
officiella statistiken samt Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2016:17) om 
kvalitet för den officiella statistiken.  

B Sekretess och personuppgiftsbehandling 
I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller sekretess 
enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Vid automatiserad 
behandling av personuppgifter gäller reglerna i personuppgift-slagen (1998:204). På 
statistikområdet finns dessutom särskilda regler för personuppgiftsbehandling i lagen 
(2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. 

Statistikens samtliga uppgifter skyddas av sekretess. Personuppgifter finns i 
statistikregistret. Sekretess gäller i 70 år. Vid begäran från privatperson enligt 
Personuppgiftslagen lämnas registerutdrag, vilket innehåller uppgifter om den egna 
personen. 

C Bevarande och gallring 
Riksarkivet föreskrev i beslut den 7 mars 2011 att inkvarteringsstatistikens blanketter 
får gallras efter tre år, förutsatt att motsvarande uppgifter bevaras i digital form. 

Ett exemplar av samtliga trycksaker och elektroniska publikationer levereras till 
Kungliga biblioteket i form av pliktexemplar. 

http://www.scb.se/Grupp/OmSCB/Verksamhet/Foreskrifter/Tillganglighet-SOS/SCB-FS-2016-17.pdf
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D Uppgiftsskyldighet 
Skyldighet att lämna uppgifter till undersökningen gäller enligt lagen om den officiella 
statistiken (SFS 2001:99), statistikförordningen (SFS 2001:100) och SCB:s föreskrifter 
(SCB-FS 1997:12), dock ej för campingstatistiken tills vidare. 

E EU-reglering och internationell rapportering 
Från och med den 6 juli 2011 gäller Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 
692/2011 om europeisk statistik om turism och om upphävande av rådets direktiv 
95/57/EG. 

Inkvarteringsstatistiken rapporteras till Eurostat i enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 692/2011 om europeisk statistik om turism och om 
upphävande av rådets direktiv 95/57/EG. 

Preliminär statistik rapporteras varje månad och den slutliga statistiken rapporteras en 
gång om året. 

F Historik 
Inkvarteringsstatistiken byggdes upp 1976. 
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G Kontaktuppgifter  
 

Statistikansvarig 
myndighet Tillväxtverket 

Kontaktinformation 
Box 4044, 102 61 Stockholm. Götgatan 74. Martin 
Daniels 
 

 E-post martin.daniels@tillvaxtverket.se 

Telefon 08-681 91 00 

 

Statistikproducent Statistiska centralbyrån 

Kontaktinformation 
Box, 24300, 104 51 Stockholm. Karlavägen 100. 
Anna Warnemo 

E-post anna.warnemo@scb.se 

Telefon 08-010 479 42 56 
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